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O „reîntâlnire” după 20 de ani
Povestea de mai jos ne-a spus-o unul din monahii români care se nevoiesc la Mănăstirea
Sfântul Sava din Ţara Sfântă... E o poveste simplă, dar plină de lumină, precum o
icoană...
*
Prin anii ’80 îmi făceam stagiul militar în Bucureşti, la Miliţie. Era în preajma
zilei de 23 august, când toate detaşamentele de soldaţi, miliţieni şi securişti erau
mobilizate pentru supravegherea populaţiei. Eu eram tânăr şi neştiutor. Visam o carieră
militară „în folosul patriei şi al partidului”. Încercasem de câteva ori să intru la Academia
Militară, dar nu am fost primit. În schimb nu pierdeam nici un prilej pentru a-mi dovedi
devotamentul pentru binele ţării şi al conducerii sale...
Îmi amintesc că în acele zile am avut de îndeplinit o misiune mai neobişnuită,
însoţindu-i pe superiorii noştri prin blocurile din Bucureşti, la anumite adrese bine
stabilite dinainte. Miliţienii mergeau înaintea noastră, băteau cu putere la diferite uşi şi
ameninţau: Banditule, să stai în casă!
În urmă, noi, nişte copii de 19-20 de ani, repetam gesturile şi cuvintele lor.
Înţelegeam că aveam de cuminţit nişte criminali periculoşi care primejduiau liniştea şi
bucuria măreţei zile de 23 august. Nu ştiam cine erau acei „criminali”...
Însă după ce am bătut în faţa unei uşi şi am rostit ameniţarea: Banditule, stai în
casă!, s-a petrecut un lucru neaşteptat. Uşa s-a deschis şi un domn în vârstă, cu părul
cărunt, îngrijit pieptănat şi mustaţă argintată a ieşit în prag. M-a privit cu un zâmbet
straniu şi a făcut asupra mea semnul crucii. M-a binecuvântat. Apoi, cu aceeaşi discreţie a
închis uşa la loc. În acea clipă s-a produs un scurt circuit, întreg sistemul comunist cu
toată aparenta lui indestructibilitate s-a destrămat ca fumul. Însă uşa s-a închis, iar eu am
rămas dincolo, adică în lumea comunistă.
Au trecut de atunci mai bine de 20 de ani... Multe s-au mai întâmplat, cu mila lui
Dumnezeu. Acum sunt de câţiva ani la Mănăstirea Sfântului Sava. Rânduiala locului este
liniştirea şi rugăciunea... Slujbele de toată noaptea, boabele de metanii, arşiţa pustiului...
Din vreme în vreme soseşte din ţară câte o carte. Ajung astfel să citesc „Întoarcerea la
Hristos”... O bucurie luminoasă şi tristă îmi inundă sufletul...
Apoi, într-o noapte, oglinzile se sparg... O amintire veche răbufneşte din adânc:
Banditule, să stai în casă!
Deschid cartea şi privesc fotografiile, cutremurat... El este! Dintr-una din poze,
ochii lui Ioan Ianolide mă privesc cu acelaşi zâmbet ca acum 20 de ani.
Înţeleg că binecuvântarea lui m-a însoţit până acum. Şi-I mulţumesc Domnului
pentru aceasta...

